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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ¨Δημοτική 

Επιχείρηση Πολιτιστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης¨ (Δ.Ε.Π.Κ.Α.) σε 

Κοινωφελή Επιχείρηση, του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006, με την 

επωνυμία ¨Κοινωφελής Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Σερρών 

(Κ.Ε.Κ.Α.Σ.)¨. 

    

ΘΕΜΑ    2ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης 

με την επωνυμία: ¨Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Αθλητισμού 

Σερρών (Κ.Ε.Π.Α.Σ,.)¨.  

    

ΘΕΜΑ    3ο: Λύση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: 

¨Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Σερρών 

(Κ.Ε.Κ.Α.Σ.)¨.  

    

ΘΕΜΑ    4ο: Συμμετοχή του Δήμου στην 4η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Αιρετών 

Γυναικών.   

    

ΘΕΜΑ    5ο: Έγκριση διετούς προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Παιδικών Σταθμών.   

 

ΘΕΜΑ    6ο: Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. της ΔΕΠΣ περί έγκρισης κανονισμού 

προσωπικού της ΚΕΠΣ, έγκριση κανονισμού διαχείρισης της ΚΕΠΣ και 

έγκριση εσωτερικού κανονισμού της ΚΕΠΣ.    

    

ΘΕΜΑ    7ο: Καταβολή επιδικασθέντος ποσού σε εκτέλεση της αρίθμ. 20/2009 

αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Σερρών (υπόθεση ¨Λογιστική Α.Ε.¨.).  

    

ΘΕΜΑ    8ο: Υπόδειξη κοινοχρήστου χώρου όπου θα τοποθετηθεί η προτομή του 

Ευριπίδη Μπακιρτζή.  

    

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης του Συλλόγου ¨Α.Ο.Κ. ΙΚΑΡΟΙ 

ΣΕΡΡΩΝ¨.  

    

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση ισολογισμού της Δ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ Σερρών, έτους 2008.  

    

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

    

ΘΕΜΑ  12ο: Καθορισμός σε ποσοστό 0,5% τέλους παρεπιδημούντων.  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Τροποποίηση της 1032/1998 Α.Δ.Σ. επιβολής τέλους επί των 

ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων κ.λπ. σε επιχειρήσεις που βρίσκονται 

σε περιοχή εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας 

ακινήτων.  

 

ΘΕΜΑ  14ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.  
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ΘΕΜΑ  15ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.    

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Ασφάλιση τροχαίου 

υλικού του Δήμου Σερρών¨, για το έτος 2009-2010. 

    

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.   

    

ΘΕΜΑ  18ο: Εξέταση αιτήματος για την παραχώρηση χώρου εγκατάστασης 

παγοδρομίου.  

    

ΘΕΜΑ  19ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με βάση Πράξεις 

Εφαρμογής.  

 

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης δημοτικής έκτασης στον κ. Δημάκη 

Ιωάννη, βάσει των διατάξεων του Ν. 1080/80. 

    

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση τροποποίησης: 

α) όρων δόμησης στον χώρο του Γηροκομείου στο Ο.Π. 714 στην 

περιοχή πράξης εφαρμόγής Αγίων Αναργύρων Σερρών,  

β) εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Π. 350 και 365 στην 

περιοχή ¨Εργατικών Κατοικιών¨ Σερρών (Π.Ε. 13). 

    

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση του Β1 Σταδίου της μελέτης με τίτλο: ¨Νέο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ  23ο: Παραλαβή και έγκριση φακέλου έργου με τίτλο: ¨Μελέτη 

αντιπλημμυρικών έργων στο χείμαρρο Αγίων Αναργύρων Δήμου 

Σερρών¨ και έγκριση εκπόνησης της εν λόγω μελέτης.  

    

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση καταβολής οφειλών εργασιών: 

α) οδοποιίας στο Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α. Σερρών,  

β) συντήρηση προστεγασμάτων Δημοτικού Μεγάρου,  

γ) περίφραξης αυλείου χώρου και συντηρήσεις στο 10ο Νηπιαγωγείο 

Σερρών και  

δ) συντήρησης – στεγάνωσης υπογείου 1ου Γενικού Λυκείου Σερρών. 

    

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση μελετών έργων, προϋπολογιστικών πινάκων εργασιών και 

παροχής  υπηρεσιών.  

    

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων έργων. 

    

ΘΕΜΑ  27ο: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: ¨Διαπλάτυνση 

πεζοδρομίων και ανακατασκευή οδού Κωστοπούλου¨.  

    

ΘΕΜΑ  28ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π.¨.  
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11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

κ. Πρόεδρος:   Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι αρχίζει η συνεδρίαση.  

κ. Δάγκος: κ. Πρόεδρε θα ήθελα εκτός ημερήσιας επειδή χτες μου το είπαν, να ζητήσω 

από το Σώμα την έγκριση για την πρόσληψη 3 διμηνιτών, έναν για το Δ.Δ. Οινούσας, έναν για 

το Δ.Δ. Επταμύλων και έναν για τα Νεκροταφεία.  

κ. Πρόεδρος:  Προ ημερησίας διάταξης έχουμε δυο θεματάκια, το πρώτο είναι 

¨Αποδοχή χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση της Πράξης «Επέκταση Μητροπολιτικού 

Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Σερρών, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Κοινωνία της 

Πληροφορίας¨»¨. Έχουμε υποβάλλει πρόταση και έχουν εγκριθεί 501.921 € για την επέκταση 

των οπτικών ινών.  

κ. Αναστασιάδης: Ποιος τα διαχειρίζεται αυτά, ο Δήμος ή η εταιρεία; 

κ. Πρόεδρος:  Ο Δήμος, εγκαίρως υποβάλλαμε την πρόταση και είμαστε από τους 

πρώτους που εκμεταλλευτήκαμε τα υπόλοιπα προγράμματα. 

Το δεύτερο θέμα, ¨Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΣΑΝΣ¨, στην οποία έχουμε 

ποσοστό 37,22% και η συμμετοχή μας σε € είναι 44.711 €.  

κ. Αναστασιάδης: Εδώ διαφωνώ. Σε καμία περίπτωση.  

Έχω να πω κι εγώ κάτι, είχαμε πει για το θέμα του κ. Γεωργιάδη, έναν πολύτεκνο 

πατέρα τον οποίο τον έχουν αποβάλλει από το μαγαζί. Να γίνει ένα δημοτικό συμβούλιο γιατί 

είναι προσβολή για τον πολιτισμό μας, πρέπει εμείς σαν Δ.Σ. να λάβουμε οπωσδήποτε μια 

απόφαση για το τι θα γίνει για τον πολίτη μας. Γιατί … άλλα πράγματα λέγαμε και άλλα 

πράγματα κάνουμε. Είναι ντροπή για μας … 

κ. Πρόεδρος:  Γιατί άλλα λέγαμε; Τι λέγαμε; 

κ. Αναστασιάδης:  Είναι θέμα κοινωνικό, θίγει τον πολιτισμό μας.  

κ. Πρόεδρος: Όλοι συμπαραστεκόμαστε στον συμπολίτη μας, όμως δεν μπορούμε να 

κάνουμε και  παρέμβαση σε ξένες ιδιοκτησίες. 

κ. Αναστασιάδης: Είναι Ν.Π. δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση.  

κ. Σαμπάνης: Θέλω να καταγγείλω ένα γεγονός, χτες συνεδρίαση ο Α.Ο., είμαι μέλος 

του, δεν μου στάλθηκε πρόσκληση, παρόλο που βρισκόμουν εδώ και μάλιστα πολύ κοντά στο 

Δημοτικό Μέγαρο, δεν γνώριζα ότι γίνεται συνεδρίαση του Α.Ο. Πήρα τηλέφωνο τον κ. 

Διευθυντή, τον κ. … και μου λέει ¨ούτε κι εγώ γνωρίζω ότι γίνεται¨. Θεωρώ ότι τέτοιες 

ενέργειες, και όταν μάλιστα έμαθα ότι υπήρχαν και κάποια σοβαρά θέματα, πολύ σοβαρά του 

Α.Ο., να μην ενημερώνονται τα μέλη για να παραβρεθούν στην συνεδρίαση. Δεν ξέρω τι 

γίνεται σ’ αυτή την περίπτωση, αν είναι έγκυρη ή άκυρη η συνεδρίαση, δεν μπορεί διευθυντής 

και μέλη του Δ.Σ. να μην έχουν λάβει πρόσκληση.  

κ. Πρόεδρος:  Για να καλέσει ο Πρόεδρος μιας Δ.Ε. ή ενός Ν.Π. δεν χρειάζεται να 

παίρνει την άδεια του γενικού διευθυντή. Για το 2ο θέμα, θα σας απαντήσει ο Πρόεδρος.  

κ. Γούνας:  κ. Πρόεδρε ο κ. Σαμπάνης ενημερώθηκε τηλεφωνικά από τον υπάλληλο 

του Α.Ο. που είναι υπεύθυνος για να μοιράζει προσκλήσεις, τον κ. …, όπως και όλα τα μέλη 

του Α.Ο. αν είναι εδώ, και επειδή ο κ. Σαμπάνης είπε ¨δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν με 

ενδιαφέρει¨, ειδοποιήσαμε τον αναπληρωματικό του που είναι ο κ. Σιμήτας, είναι εδώ ο κ. 

Σιμήτας να απαντήσει, πήρε την πρόσκληση ο κ. Σιμήτας αλλά επειδή είπε ότι εργάζεται, δεν 

παραβρέθηκε και ο κ. Σιμήτας στον Α.Ο. Μπορείτε να ρωτήσετε τον κ. Σιμήτα, δεν είχαμε 

κανέναν λόγο να απευθυνθούμε στον κ. Σιμήτα αν δεν μας έδινε αυτή την αρνητική απάντηση 

ο κ. Σαμπάνης. Και επικαλούμε την μαρτυρία του κ. …, του υπαλλήλου του Α.Ο. αλλά και του 

κ. Σιμήτα. 
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κ. Πρόεδρος:  Δεν αμφισβητώ ότι με πήρε ο κ. … αλλά … 

κ. Γούνας: κ. Σαμπάνη είστε ψεύτης.  

κ. Σαμπάνης: Με πήρατε τηλέφωνο, βρισκόμουν στην Ρόδο, σας είπα ότι μπορεί να 

έρθω αλλά μπορεί και όχι. Πρόσκληση πήρα στο … όφειλαν την Δευτέρα να επικοινωνήσουν 

μαζί μου, εγώ δεν ήξερα ότι την Δευτέρα θα γίνει συμβούλιο. 

κ. Πρόεδρος:  Δεν υπήρχε δόλος για να μην σας στείλουν πρόσκληση.  

κ. Σαμπάνης: Δεν ξέρω, εγώ καταγγέλλω μια μη νόμιμη ενέργεια ενός οργανισμού.  

 

ΘΕΜΑ    1ο: Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ¨Δημοτική 

Επιχείρηση Πολιτιστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης¨ (Δ.Ε.Π.Κ.Α.) σε 

Κοινωφελή Επιχείρηση, του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006, με την 

επωνυμία ¨Κοινωφελής Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Σερρών 

(Κ.Ε.Κ.Α.Σ.)¨. 

 

κ. Πρόεδρος:  Η ΔΕΠΚΑ, αυτό που είχαμε πει και σε προηγούμενο συμβούλιο 

συνεχίζει έχοντας μόνο την Κοινωνική Ανάπτυξη να συνεχίσει και τα προγράμματα που 

λήγουν 31/8 βέβαια αλλά είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσουν και στο μέλλον.  

κ. Μωυσιάδης:  … και στα επόμενα θέματα που έχουν σχέση με τις Δ.Ε., βλέπουμε 

μια … και αλλεπάλληλες αποφάσεις που έρχονται να ανακαλέσουν τις προηγούμενες. Είχαμε 

διαφωνήσει ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων και δεν συμφωνούσαμε. Εκείνα τα οποία 

προτείνονταν από την μελέτη, που είχε ανατεθεί κανονικά βάσει αποφάσεων του Δ.Σ., τελικά 

εσείς διαπιστώσατε ότι δεν βολεύουν, ότι δεν εξυπηρετούν και έρχεστε να κάνετε αλλαγές. 

Καταρχήν, εμείς κατηγορηματικά είμαστε υπέρ του να μην υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις. 

Τελικά δεν έγινε.  

κ. Πρόεδρος:  Ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε εδώ, καμία σχέση με αυτό που 

συζητείται σήμερα.  

κ. Μωυσιάδης:  Κάνατε πάλι τις αλλαγές, χωρίς πάλι να μειώσετε τον αριθμό, εκεί 

που μας κάνει εντύπωση είναι, βάσει μελέτης έχει γίνει αυτό από ιδιώτη, σε μας ήρθε η 

απόφαση αυτή;  

κ. Πρόεδρος:  Της ΔΕΠΚΑ; Αν ήταν από το τελευταίο συμβούλιο δεν ήρθε, ήρθε 

μετά.  

κ. Μωυσιάδης: Έπρεπε να έρθει. 

κ. Πρόεδρος:  Εμείς εδώ όμως εγκρίνουμε και την μελέτη.  

κ. Μωυσιάδης: Εγκρίνουμε μια μελέτη… 

κ. Πρόεδρος:  Απλά η ανάθεση έγινε από την ΔΕΠΚΑ. Η μελέτη εδώ είναι, δεν 

αλλάζουμε τίποτα.  

κ. Μωυσιάδης:  Η ΔΕΠΚΑ ήταν υπό διάλυση, η απόφαση τότε έλεγε ότι η ΔΕΠΚΑ 

δεν θα συνεχίσει να λειτουργεί, για τον λόγο αυτό μετακινήθηκε και το προσωπικό της 

ΔΕΠΚΑ και είναι στον Δήμο.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν μετακινήθηκε, θα μετακινηθεί.  

κ. Μωυσιάδης: Δεν έχει σημασία, αφού πάρθηκε απόφαση. Τώρα λέμε ότι παραμένει 

η ΔΕΠΚΑ, ήταν μια επιχείρηση πολιτισμού και κοινωνικής ανάπτυξης και είχαμε πει τότε ότι 

αντί να κάνουμε … διατηρούμε τώρα και αυτή και την επόμενη μέρα ερχόμαστε να 

συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το συμβούλιο της επόμενης.  

κ. Πρόεδρος:  Την ένσταση σας δεν μπορώ να καταλάβω.  

κ. Μωυσιάδης:  1ον δεν συμφωνούμε με το να υπάρχουν πολλές Δ.Ε.  

κ. Πρόεδρος:  Αυτή ήταν η θέση σας τότε, άλλο όμως  είναι το θέμα που συζητούμε, 

δεν βλέπετε τα θέματα, επί της ουσίας, το θέμα μας δεν είναι αυτό, ο αριθμός των Δ.Ε. Το 

θέμα μας είναι, Μετατροπή της Δ.Ε. και  … 
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κ. Μωυσιάδης:   Το θέμα είναι ότι προχωρήσατε και πήρατε απόφαση, δεν συμφωνώ 

από την αρχή … 

κ. Πρόεδρος:  Δεν συμφωνείτε με την μετατροπή, δεν συμφωνείτε και με την έγκριση; 

κ. Μωυσιάδης: Δεν συμφωνούμε, όχι. Και λέμε ότι δεν μπορούμε να αποφασίζουμε 

την μια μέρα … και μετά να λέμε ότι αυτή που θα κάνουμε θα την διαλύσουμε και θα κάνουμε 

αυτή. Λέμε άλλα την μια μέρα και άλλα την άλλη.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν αλλάζει τίποτα για να σας απαντήσω, αφού ολοκληρώσει και ο κ. 

Παπαβασιλείου.  

κ. Παπαβασιλείου: Στο 1ο θέμα θέλω να διευκρινίσω κάτω, θα μεταφερθούν όλα τα 

άτομα από την ΔΕΠΚΑ και τα 17; 

κ. Πρόεδρος:  Όλα τα άτομα και τα 17, αναφέρεται και στην μελέτη.  

κ. Παπαβασιλείου: Γιατί κάτι έλεγε για 14. 

κ. Πρόεδρος: Εκ παραδρομής.  

κ. Παπαβασιλείου: Εγώ ψηφίζω ναι, με την προϋπόθεση ότι και τα 17 άτομα θα 

μεταφερθούν.  

κ. Πρόεδρος:  Και τα 17 άτομα, αφού δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 

μετά από 1 μήνα συγκροτείται αν θέλουμε μια διοίκηση και γίνεται η μεταφορά όλου του 

προσωπικού.  

κ. Σαουλίδης: Εγώ βασικά, στην παραλαβή των μελετών είχα με επιφύλαξη 

υπογράψει με υποσημείωση που αφορούσε την ΔΕΠΚΑ. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο είχαμε 

αυτή την καθυστέρηση και τελικά δεν κατάλαβα γιατί δεν ήρθε στο Δ.Σ. η ανάθεση της 

μελέτης … 

κ. Πρόεδρος:  Η επιφύλαξη σας στο πρακτικό κ. Σαουλίδη αναφέρεται μόνο για την 

ΔΕΠΚΑ. Εάν μου επιτρέπεται, εδώ δίνουμε σε εξωτερικούς συνεργάτες να μας κάνουν μια 

μελέτη, αν εμείς έχουμε επιφυλάξεις και ενστάσεις, θα σημαίνει ότι κάπου το αντικείμενο το 

ξέρουμε καλύτερα από αυτούς.  

κ. Σαουλίδης: Εγώ δεν υποτιμώ τους ανθρώπους που δουλεύουν, αλλά πιστεύω ότι 

υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν εδώ και έχουν κάνει μελέτες σημαντικότερες και πολύ 

μεγαλύτερες σε όγκο και σε προϋπολογισμό και θεωρώ ότι αφού έχουμε τις μελέτες γιατί να 

μην αναθέτουμε τις μελέτες να τις κάνουν.  

Αλλά θέλω να τονίσω και ένα άλλο θέμα που από την αρχή της χρονιάς το έχουμε δει, 

υπάρχει μια υστέρηση στους μισθούς των εργαζομένων της επιχείρησης. Παρακαλώ πάρα 

πολύ, δεν είναι δυνατόν να τελειώνει ο Αύγουστος και να μην έχουν πληρωθεί.  

κ. Πρόεδρος:  Ένα μήνα καθυστέρηση και αυτό δημιουργήθηκε από την αλλαγή που 

έγινε της Δ.Ε. και θυμάστε την απόφαση για την συνέχιση της ΔΕΠΚΑ την είχαμε πάρει 

Φεβρουάριο και από εκεί δημιουργήθηκε καθυστέρηση.  

κ. Κάλλιος: Στο επόμενο συμβούλιο θα φέρω πακέτο μέτρων για την οικονομία του 

δήμου και εκεί θα τοποθετηθώ για τα οικονομικά του δήμου. Μια μικρή παρατήρηση όμως, αν 

από τα 925.000 που παίρνουμε κρατική επιχορήγηση μηνιαίως, τα 833.000 πάει για 

μισθοδοσία, και όλο το σύστημα των ανταποδοτικών πάει για εισφορές και για … πείτε μου 

που να τα βρω.  

κ. Αναστασιάδης: Ναι, εφόσον παρθούν όλοι οι εργαζόμενοι από την ΔΕΠΚΑ.  

κα Ιλανίδου: Εδώ λίγο στην μελέτη του κ. Βέρρου, στη σ. 112, λέει η διοίκηση από 

πόσα μέλη θα αποτελείται, και λέει ότι το Διοικητικό συμβούλιο θα είναι 11μελές, από τα 

οποία 3 μέλη θα είναι αιρετοί, ένας από την αντιπολίτευση, δηλαδή δύο από συμπολίτευση και 

ένας από αντιπολίτευση, όλα τα υπόλοιπα μέλη θα είναι δημότες. Δεν ξέρω πόσο θα μπορούμε 

να βρούμε δημότες που θα έρθουν με το πρόβλημα που έχουμε και στην ΔΕΠΚΑ, ακόμα δεν 

μπορούμε να βρούμε δημότες, μπορούμε να βάλουμε περισσότερους αιρετούς, να βάλουμε 4 

αιρετούς και 8 δημότες. 
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κ. Πρόεδρος:  Αυτό δεν είναι πρόταση του μελετητή, είναι του νόμου.  

κα Ιλανίδου: Δεν νομίζω.  

κ. Πρόεδρος:  Να απαντήσω λίγο στον κ. Μωυσιάδη, εμείς δεν κάναμε κανένα βήμα 

πίσω, το μόνο ερωτηματικό και μάλιστα εκτιμώ ότι σ’ αυτό σταθήκατε είναι ότι δεν 

ενεργοποιήθηκε η νέα επιχείρηση πολιτισμού που είχαμε δημιουργήσει μαζί με των 

Κοινωνικών Δομών και συνεχίζει η ΔΕΠΚΑ το αντικείμενο αυτό. Αυτό γίνεται καθαρά και 

μόνο για τα προγράμματα γιατί στην αρχή θα θυμάστε ότι υπήρχαν πάρα πολλά ερωτηματικά 

το αν μια νέα κοινωφελής Δ.Ε. θα μπορεί να συνεχίσει τα προγράμματα ή όχι. Για να μην 

έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, στο 3ο θέμα απενεργοποιούμε την κοινωφελή και 

συνεχίζει η ΔΕΠΚΑ με αυτό το αντικείμενο.  

κ. Μωυσιάδης: Το βασικότατο επιχείρημα πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η απόφαση για 

την διάλυση της ΔΕΠΚΑ, ήταν ότι εκ του νόμου βάσει της καταστάσεως που ήταν, δεν 

μπορούσε να λειτουργεί. Πως ξαφνικά τώρα έπαψε να υπάρχει αυτός ο παράγων της 

αδυναμίας και μπορεί να λειτουργήσει;  

Και το 2ο που ήθελα να πω είναι ότι όταν λέμε ότι η ΔΕΠΚΑ εξακολουθεί να υπάρχει 

τότε ποιος ο λόγος να γίνει η μετακίνηση του προσωπικού.  

3ον, όταν λέμε ότι η ΔΕΠΚΑ υπάρχει και κάνουμε μια καινούργια μελέτη για την 

ΔΕΠΚΑ και η καινούργια αυτή μελέτη προβλέπει δραστηριότητες για τη ΔΕΠΚΑ και 

δραστηριότητες πολιτισμού, τότε τι λόγο ύπαρξης έχει η καινούργια επιχείρηση πολιτισμού;  

κ. Πρόεδρος:  Δεν προβλέπει.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Μωυσιάδη, Ιλανίδου, Σίγκα). 

 

ΘΕΜΑ    2ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης 

με την επωνυμία: ¨Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Αθλητισμού 

Σερρών (Κ.Ε.Π.Α.Σ,.)¨.  

 

κ. Πρόεδρος:  Το συμβούλιο είναι 7μελές, είναι 4 μέλη αιρετά εκ των οποίων ένας από 

την αντιπολίτευση, ένας εκπρόσωπος φορέα και 2 δημότες. Προτείνονται η κ. Ευαγγελίδου 

αναπληρούμενη από τον κ. Ιωαννίδη, η κ. Βέρρου που αναπληρώνεται από τον κ. 

Πεχλιβανίδη, ο κ. Ζαπάρας αναπληρούμενος από τον κ. Σιμήτα, αντιπολίτευση… 

κ. Αναστασιάδης: Γιατί δεν βάζετε τον Σαμπάνη που είναι και καθηγητής 

Πανεπιστημίου; Γιατί δεν το κάνετε αξιοκρατικά; … δεν ντρέπεστε λίγο;  

κ. Παπαβασιλείου:  Η κ. Μπιτζίδου με αναπληρώτρια την κ. Αγιαννίδου.  

κ. Πρόεδρος:  Ο κ. Δημούδης είναι εκπρόσωπος του φορέα αναπληρούμενος από τον 

κ. … και δημότης ο κ. Αναστασιάδης Παναγιώτης αναπληρούμενος από … Πρόεδρος η κ. 

Ευαγγελίδου και Αντιπρόεδρος η κ. Βέρρου.  

κ. Μωυσιάδης:  Επειδή εμείς δεν συμφωνούμε με την … δηλώνουμε ¨παρών¨.  

   

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

 

ΘΕΜΑ    3ο: Λύση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: 

¨Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Σερρών 

(Κ.Ε.Κ.Α.Σ.)¨.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ    4ο: Συμμετοχή του Δήμου στην 4η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Αιρετών 

Γυναικών.   
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κ. Πρόεδρος:  Γίνεται στην Κέρκυρα, 25,26 Σεπτεμβρίου 2009, δεν καλύπτονται 

έξοδα, όποιες συνάδελφοι θέλουν να πάνε θα καλύψουν τα έξοδα.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ    5ο: Έγκριση διετούς προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Παιδικών Σταθμών.   

 

κ. Πρόεδρος:  Αυτό το θέμα συζητήθηκε την προηγούμενη φορά, να το βάλουμε σε 

ψηφοφορία.  

κ. Κάλλιος:  Ναι 

κ. Τσιμερίκας:  Ναι 

κ. Σιμήτας:   Ναι 

κα Ευαγγελίδου: Ναι  

κ. Δάγκος:   Ναι 

κ. Κουλουφάκος: Ναι  

κ. Ικιούζης:   Ναι 

κ. Αναστασιάδης:  Όχι   

κ. Σαντοριναίος: Ναι  

κ. Σαουλίδης:     Όχι  

κ. Παπαδόπουλος:  Όχι 

κ. Παπαβασιλείου: Όχι  

κ. Μωϋσιάδης:          Όχι     

κα Ιλανίδου:  Όχι 

κ. Σίγκας: Όχι 

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 

κ. Ιωαννίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι 

κα Βέρρου:    Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Παρών 

κ. Ζαπάρας:   Ναι  

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

 

κ. Πρόεδρος:  Την προηγούμενη φορά … 

κ. Αναστασιάδης: Είπε παρών. 

κ. Πρόεδρος:  κ. Αναστασιάδη σας έδωσα τον λόγο. Ψηφίσατε; 

κ. Αναστασιάδης:  Ναι βεβαίως.  

κ. Πρόεδρος:  Ωραία τότε.  

κ. Αναστασιάδης:  Ο κύριος είναι καθηγητής Πανεπιστημίου, εσείς δεν έχετε 

σπουδάσει τίποτα.  

κ. Πρόεδρος:  Επιπλέον χρειαζόμαστε δυο μέλη για την επιτροπή παρακολούθησης, 

μπαίνει ο κ. Κουλουφάκος με τον κ. Ικιούζη, αναπληρωματικά μέλη ο κ. Γούνας με τον κ. 

Πεχλιβανίδη.  

 

- Εγκρίνεται με 14  ψήφους υπέρ. 

 

ΘΕΜΑ    6ο: Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. της ΔΕΠΣ περί έγκρισης κανονισμού 

προσωπικού της ΚΕΠΣ, έγκριση κανονισμού διαχείρισης της ΚΕΠΣ και 

έγκριση εσωτερικού κανονισμού της ΚΕΠΣ.    
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κ. Πρόεδρος:  Δηλαδή για να καταλάβω, τους κανονισμούς που πέρασαν από το Δ.Σ. 

δεν τους εγκρίνετε; 

κ. Αναστασιάδης: Όχι.  

κ. Πρόεδρος:  Για να καταλάβω, θα βγάλουμε αποφάσεις, θα το βάλω στην 

ψηφοφορία, εδώ, από ότι καταλαβαίνω, αν αυτό περάσει, οι παιδικοί σταθμοί θα 

λειτουργήσουν κ. Ζαπάρα; Αναλαμβάνετε την ευθύνη κύριοι. Αύριο λοιπόν 500 γονείς θα 

έρθουν εδώ και θα απολογηθείτε σ’ αυτούς γιατί δεν ψηφίζετε. Εάν έχετε κάποια αντίρρηση 

για τον κανονισμό προσωπικού, για τον κανονισμό διαχείρισης, για τον εσωτερικό κανονισμό, 

αν έχετε κάποια αντίρρηση επ’ αυτού, επί της ουσίας του θέματος. Καταλαβαίνουμε τι 

ψηφίζουμε επιτέλους σ’ αυτό το Δ.Σ.; Επί της ουσίας του θέματος. Το αν είχατε πάρει 

διαφορετική θέση για τις Δ.Ε. που λέγατε ότι θέλατε μικρότερο αριθμό, εκείνη ήταν μια 

απόφαση που έληξε, πέρασε και τρέχει. Επί του συγκεκριμένου θέματος, δεν θα ψηφίσετε; Εάν 

δεν ψηφίσετε θα ήθελα να μάθω, αφού τα διαβάσατε, τα μελετήσατε και τα απορρίπτετε, πείτε 

μου για ποιους λόγους δεν τα ψηφίζετε. Θα το βάλω σε ψηφοφορία. Πείτε μου γιατί είστε 

αρνητικοί.  

κ. Μωυσιάδης: Εξηγήσαμε και την προηγούμενη φορά … 

κ. Πρόεδρος:  Στο ερώτημα μου κ. Μωυσιάδη. 

κ. Μωυσιάδης: Δεν θα μου υποδείξετε πως θα μιλήσω. Έχω δικαίωμα σε έναν 

ορισμένο χρόνο να πω αυτά που δικαιούμαι. 

κ. Πρόεδρος:  Κι εγώ έχω την υποχρέωση να σας διαφυλάξω.  

κ. Μωυσιάδης: Να διαφυλάξετε εκείνους που χρειάζεται να διαφυλάξετε. 

κ. Πρόεδρος:  Θα φανεί αυτό.  

κ. Μωυσιάδης: Είχαμε πει ότι είσαστε ασυνεπείς στον λόγο τον οποίο δώσατε 

υπεύθυνα για το τι ακριβώς θα συμβεί με την Δ.Ε.Π.Σ. Είχαμε ξεκαθαρίσει και είχαμε 

συμφωνήσει από κοινού ότι θα διατηρούνταν προσωρινά μέχρι τον Αύγουστο, γιατί 

χρειαζόταν ενίσχυση, και από εκεί και πέρα ένας μόνο φορέας θα λειτουργούσε για τους 

παιδικούς σταθμούς και αυτός θα ήταν το Ν.Π. των Παιδικών Σταθμών. Αυτό ήταν το οποίο 

είχαμε συμφωνήσει και είχαμε ξεκαθαρίσει. Αλλάξατε κάποια στιγμή και λέτε άλλα πράγματα 

και ζητάτε να πάρουμε άλλες αποφάσεις. Εμείς λοιπόν είμαστε από την αρχή αντίθετοι στην 

λειτουργία αυτής της επιχείρησης και αφού είμαστε αντίθετοι για την λειτουργία της 

επιχείρησης αυτό σημαίνει ότι δεν ψηφίζουμε αιτήματα που έχουν σχέση με αυτήν.  

κ. Πρόεδρος:   Μπαίνει στην ψηφοφορία.  

 

κ. Κάλλιος:  Ναι 

κ. Τσιμερίκας:  Ναι 

κ. Σιμήτας:   Ναι 

κα Ευαγγελίδου: Ναι  

κ. Δάγκος:   Ναι 

κ. Κουλουφάκος: Ναι  

κ. Ικιούζης:   Ναι 

κ. Αναστασιάδης:  Όχι   

κ. Σαντοριναίος: Ναι  

κ. Σαουλίδης:     Όχι  

κ. Παπαδόπουλος:  Όχι 

κ. Παπαβασιλείου: Όχι  

κ. Μωϋσιάδης:          Όχι     

κα Ιλανίδου:  Όχι 

κ. Σίγκας: Όχι 

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 
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κ. Ιωαννίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι 

κα Βέρρου:    Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Όχι 

κ. Ζαπάρας:   Ναι  

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

    

- Εγκρίνεται με 14 ψήφους υπέρ 

 

ΘΕΜΑ    7ο: Καταβολή επιδικασθέντος ποσού σε εκτέλεση της αρίθμ. 20/2009 

αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Σερρών (υπόθεση ¨Λογιστική Α.Ε.¨.).  

 

κ. Πρόεδρος:   Αυτά είναι παρελθόντος έτους. Είναι της ¨Λογιστικής Α.Ε.¨ που το 

ελεγκτικό συνέδριο δεν το ενέκρινε, είναι του 2006, για τον Ισολογισμό του δήμου που είχε 

κάνει το 2005. Έχουμε δικαστική απόφαση και πρέπει να τα καταβάλλουμε εκτός αν έχετε και 

καμιά αντίρρηση και σ’ αυτό.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ    8ο: Υπόδειξη κοινοχρήστου χώρου όπου θα τοποθετηθεί η προτομή του 

Ευριπίδη Μπακιρτζή.  

 

κ. Πρόεδρος:   Υπάρχει εδώ ένα αίτημα από την Εταιρεία Μελέτης … Ιστορίας των 

Σερρών. Η πρόταση μας είναι, από κάθε παράταξη, επειδή υπάρχει μία και μόνο θέση, η 

άποψη μας είναι για να περάσει και από την υπηρεσία να είναι η κ. Τερμεντζίδου η οποία 

διαχειρίζεται αυτά τα θέματα, να είναι ένας εκπρόσωπος από κάθε συνδυασμό που θα 

λειτουργήσουν όμως άμεσα σε συνεργασία με την κ. Τερμεντζίδου και φυσικά δεν έχουμε 

καμία αντίρρηση να υπάρχει και ένας εκπρόσωπος από την εταιρεία. Από την πλευρά μας 

προτείνουμε τον κ. Πεχλιβανίδη, ο κ. Σίγκας, ο κ. Γαλάνης και ο κ. Παπαδόπουλος.  

κ. Αναστασιάδης: Εσείς τι προτείνετε, να γίνει εκεί στον στρατιωτικό τον φούρνο; 

κ. Πρόεδρος:   Όχι, δεν είπαμε.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης του Συλλόγου ¨Α.Ο.Κ. ΙΚΑΡΟΙ 

ΣΕΡΡΩΝ¨.  

 

κ. Πρόεδρος:   Έχουν ανεβεί θέση, είναι στην Α2 και είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. 

Το αίτημα τους είναι, ζητάνε 15.000, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Κ. Αντιδήμαρχε; 

κ. Κάλλιος: 7.000. Συγχαρητήρια για την πορεία τους, θα θέλαμε περισσότερα αλλά η 

οικονομική κατάσταση του δήμου δεν επιτρέπει μεγάλα ποσά.  

κ. Σαουλίδης: Να πούμε 10.000, είναι μεγάλη επιτυχία.  

κ. Κάλλιος: Είναι μεγάλη επιτυχία αλλά υπολείπονται της μισθοδοσίας. Για να 

μπορέσω να τα δώσω. Γιατί πολλές φορές κληροδοτήσαμε μέσα στο Δ.Σ. και τα λεφτά δεν 

έχουν δοθεί ακόμα. Πρέπει να είμαστε σοβαροί.  

κ. Αναστασιάδης: 10.000 είναι καλά.  

κ. Σαουλίδης: Αρκετά χρόνια πριν δίναμε κάποια χρήματα σε όλους τους αθλητικούς 

συλλόγους οι οποίοι ανεβαίναν κατηγορία. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που έγινε… 
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κ. Πρόεδρος:   Να βελτιωθούν τα οικονομικά μας.  

        

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση ισολογισμού της Δ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ Σερρών, έτους 2008.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

κ. Αναστασιάδης: Τι ενημέρωση; 

κ. Πρόεδρος:   Τον φάκελο δεν τον είδατε;  

κ. Αναστασιάδης: Όχι. Πληρώνεσαι και για πρόεδρος του Δ.Σ.; Να μου πεις τι λέει.  

κ. Πρόεδρος:   κ. Αναστασιάδη πόσα χρόνια είστε δημοτικός σύμβουλος; 

κ. Αναστασιάδης: 16 χρόνια είμαι. 

κ. Πρόεδρος:   Έχετε δει ποτέ ο Πρόεδρος να κάθεται και να αναλύει το πρακτικό των 

δημοτικών επιχειρήσεων;  

κ. Αναστασιάδης: Είσαι ανάξιος.  

κ. Πρόεδρος:   Να καταγραφεί αυτό.  

κ. Αναστασιάδης: Βεβαίως, το λέω μέσα από την ψυχή μου.  

          

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

 

ΘΕΜΑ  12ο: Καθορισμός σε ποσοστό 0,5% τέλους παρεπιδημούντων.  

 

κ. Πρόεδρος:   Εδώ να πούμε ότι παίρνουμε για το παρεπιδημούντων και το επόμενο 

το 13ο είναι για τα εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού, δεν χρειάζεται για την 

μεταβολή από το 2% σε 0,5% για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εδώ 

παίρνουμε μόνο για το παρεπιδημούντων και εκείνο δεν χρειάζεται να πάρουμε απόφαση, 

ισχύει άμεσα.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

…(αλλαγή CD) … 

 

ΘΕΜΑ  13ο: Τροποποίηση της 1032/1998 Α.Δ.Σ. επιβολής τέλους επί των 

ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων κ.λπ. σε επιχειρήσεις που βρίσκονται 

σε περιοχή εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας 

ακινήτων.  

 

κ. Πρόεδρος:  Εδώ να θυμίσω ότι η Εξοχών και ο Άγιος Ιωάννης καταβάλλουν αυτό 

το 2%, το οποίο θα ισχύσει και τώρα για λόγους ισονομίας. Να πω όμως εδώ, σύμφωνα με την 

εγκύκλιο 41/2007, επειδή θα αναφερθούμε και για τα Τοπικά Διαμερίσματα αλλά και για τους 

οικισμούς Ξηροτόπου και Μετοχίου, παραβρίσκονται οι Πρόεδροι τους οι οποίοι έχουν και 

δικαίωμα ψήφου. Τώρα ισχύει το ίδιο και για το Δ.Δ. Επταμύλων για να υπάρχει ισονομία. 

Εξαιρούνται Οινούσα, Ελαιώνας, Ξηρότοπος και Μετόχι. Να καταγραφούν και οι θετικοί 

ψήφοι των Προέδρων που παραβρίσκονται εδώ. 

Θα μιλήσετε επί της ουσίας του θέματος ότι το 2% γίνεται 0,5%.  

Εκπρόσωπος συλλόγου:  Ο Άγιος Ιωάννης είναι εντός αντικειμενικού προσδιορισμού; 
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κ. Πρόεδρος:  Ο Άγιος Ιωάννης για λόγους ισονομίας με μια παλιά απόφαση πλήρωνε 

το 2%. 

Εκπρόσωπος συλλόγου: Δεν ήταν παλιά απόφαση, ήταν η δυνατότητα που έδινε ο 

νόμος να αποφασίσει το Δ.Σ. … 

κ. Πρόεδρος:  Το ίδιο ισχύει και τώρα.  

Εκπρόσωπος συλλόγου: Σήμερα όμως μετά από μια δεκαετία έχουν αλλάξει κάποια 

πράγματα και κάποια δεδομένα λόγω της οικονομικής συγκυρίας που διανύουμε. Κατά 

συνέπεια εμείς σαν Σωματείο και δεχόμενοι τα αιτήματα των συναδέλφων μας, ζητούμε την 

κατάργηση του τέλους.  

Εμείς ζητάμε εδώ από το Δ.Σ. να πάρει μια θέση για την κατάργηση του 0,5 στις 

επιχειρήσεις που είναι εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού, εμάς δεν μας δημιουργούν κανένα 

πρόβλημα περί ανταγωνισμού και ισονομίας, διότι τα καταστήματα αυτά είναι εκτός πόλης και 

μάλιστα μπορώ να πω ότι οι πελάτες ήταν … και εκτός αυτού να μην ξεχνούμε και το 

βασικότερο, ότι τα καταστήματα του Αγ. Ιωάννη εκτελούν χρέη του δήμου και καταλαβαίνετε 

τι θέλω να πω, προς εξυπηρέτηση τουριστών, πολιτών κ.λπ. Δεν υπάρχει κανένας εξωραϊσμός 

εκεί. 

κ. Μωυσιάδης: Το ουσιαστικό στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι αυτοί οι οποίοι 

υποτίθεται ότι εξαιτίας τους και για λόγους ισονομίας επιβαρύνθηκαν οι εκτός αντικειμενικού 

προσδιορισμού, αυτοί οι ίδιοι έρχονται και λένε ότι δεν έχουμε θέμα ισονομίας, δεν 

ενοχλούμαστε, απαλλάξτε τους ανθρώπους. Άρα όταν ο δήμος πήρε μια απόφαση, την 

απόφαση την πήρε για να εξυπηρετήσει και να μην αδικεί κάποιους. Όταν αυτοί οι κάποιοι 

έρχονται και λένε ότι δεν αδικούμαστε, δεν έχουμε λόγο να κρατάμε, δεν έχουμε έρεισμα να 

κρατήσουμε αυτή την απόφαση. 

κ. Παπαβασιλείου: Εφόσον το θέμα ήρθε έτσι, εμείς είμαστε υπέρ της κατάργησης 

των εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού.  

κ. Σαουλίδης: Συμφωνούμε κι εμείς.  

κ. Κάλλιος: …όταν τίθεται θέμα διασφάλισης πόρων να είμαι φειδωλός στις 

αντιδράσεις μου, διότι έχουμε απαλοιφή πόρων πολύ σημαντικών φέτος. Δεν μας έρχεται το 

τέλος διαφήμισης, δεν μας έρχεται το τέλος ζύθου, το 2% ήταν ένα πολύ σημαντικό έσοδο, 

ήταν γύρω στις 85.000, έχουμε μείωση των πόρων από τις λαϊκές αγορές, βέβαια το ποσό αυτό 

του 0,5% είναι πολύ μικρό. Αλλά σας παρακαλώ να είμαστε από εδώ και πέρα πολύ φειδωλοί.  

κ. Μωυσιάδης: Εμείς ήμασταν αποφασισμένοι να πούμε ναι, αλλά όταν έρχονται οι 

άνθρωποι και λένε να καταργηθεί, τότε συμφωνούμε μαζί τους.  

         

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  14ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  15ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.    

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Ασφάλιση τροχαίου 

υλικού του Δήμου Σερρών¨, για το έτος 2009-2010. 

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.   

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  18ο: Εξέταση αιτήματος για την παραχώρηση χώρου εγκατάστασης 

παγοδρομίου.  

 

κ. Πρόεδρος:  Εδώ μέσα στην εισήγηση αναφέρει ότι το μίσθωμα θα το αποφασίσει το 

Σώμα. Βέβαια υπάρχει απόφαση του 2001 που καθορίζει για τσίρκο και παρεμφερή άλλα 

θεάματα είναι 246,5 την ημέρα. Επειδή στο αίτημα αυτό λέει περίπου 20 μέτρα, η απόφαση 

του 2001 ισχύει, 246,5 την ημέρα.  

κ. Αναστασιάδης:  Να πάνε να το κάνουν σε ιδιωτικό χώρο, όχι σε δημοτικό. 

Νοικιάζετε χωράφια σε ξένη πολυεθνική εταιρεία για να … 

κ. Πρόεδρος:  Αυτό που κολλάει τώρα; 

κ. Αναστασιάδης: Για ποιο λόγο έρχονται στον δήμο και παίρνουν συνέχεια 

δημοτικούς χώρους, να πάνε σε ιδιωτικούς.  

κ. Μωυσιάδης: Για να φανεί ότι είμαι στο πνεύμα του κ. Κάλλιου, αναφερθήκατε σε 

μια απόφαση του 2001, μετά από μια 8ετία δεν είναι σκόπιμο να αυξήσουμε το ποσό; 

Επομένως αντί να πάρουμε απόφαση για τα 250 €, να …      

κ. Πρόεδρος:  Δεν γίνεται τώρα γιατί αυτό είναι άμεσα. 

κ. Μωυσιάδης: Σήμερα αποφασίζουμε. 

κ. Πρόεδρος:  Μπορούμε να δώσουμε σήμερα την έγκριση. 

κ. Σαουλίδης: Θα πρέπει να καθοριστεί ένας χώρος, … 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  19ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με βάση Πράξεις 

Εφαρμογής.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης δημοτικής έκτασης στον κ. Δημάκη 

Ιωάννη, βάσει των διατάξεων του Ν. 1080/80. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση τροποποίησης: 

α) όρων δόμησης στον χώρο του Γηροκομείου στο Ο.Π. 714 στην 

περιοχή πράξης εφαρμογής Αγίων Αναργύρων Σερρών,  

β) εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Π. 350 και 365 στην 

περιοχή ¨Εργατικών Κατοικιών¨ Σερρών (Π.Ε. 13). 

 

κ. Πρόεδρος:  Διορθώνουμε, εκ παραδρομής μπήκε το 714, είναι το 715 στην περιοχή 

πράξης εφαρμογής Αγίων Αναργύρων Σερρών. Με αίτημα του το Γηροκομείο προκειμένου να 

κατασκευάσει τις νέες πτέρυγες που πραγματικά τις έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη αλλά και 

ζητάει τροποποίηση των όρων δόμησης από 20% να πάει στο 31% και ο συντελεστής από 

0,3% να πάει στο 0,75% και το ύψος παραμένει στα 7,5 μέτρα. Εδώ συμφωνούμε, δεν υπάρχει 

καμία αντίρρηση. 
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κ. Σαντοριναίος: Θέλω να κάνω μια ερώτηση, θέλω να με ενημερώσετε τι συμβαίνει, 

διότι αυτή η καραμέλα 13 ετών μας έχει σαπίσει τα δόντια, τι γίνεται με την πράξη εφαρμογής 

Σαρανταπόρου και Φλωρίνης; Εξαπατήσαμε 3 Δημοτικές Αρχές. Το 1998 υπογράφηκε το 

σχέδιο πόλης Σαρανταπόρου και Φλωρίνης από την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης και ακόμα δεν 

έχουμε πράξη εφαρμογής. Τι συμβαίνει επιτέλους; Ποιος ελέγχει αυτή την κατάσταση;  

κ. Πρόεδρος:  Αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε και με τους παράγοντες αλλά τώρα 

είναι εκτός θέματος. Μιλάμε για ένα τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο.  

Για το β) είδατε την εισήγηση, η δημότισσα λέει έναν χώρο πρασίνου που είναι 

χαρακτηρισμένος από το … και από την πολεοδομική μελέτη, ένα μέρος από αυτό να το 

δώσουμε για να το οικοδομήσει. Αυτό όπως καταλαβαίνετε και να πάρουμε απόφαση δεν 

πρόκειται να εγκριθεί από πουθενά. 

  

- Εγκρίνεται το α) και Δεν Εγκρίνεται το β). 

 

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση του Β1 Σταδίου της μελέτης με τίτλο: ¨Νέο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών¨.  

 

κ. Πρόεδρος:  Εδώ κύριοι συνάδελφοι είχαμε πάρει μια ομόφωνη απόφαση, εντάξει 

δεν ήταν ομόφωνη, προσέξαμε πάρα πολύ το πώς θα διατυπωθεί η απόφαση, λέγαμε σε εκείνη 

την απόφαση ότι δεν παραλαμβάνουμε την μελέτη έτσι, είχαμε ζητήσει και την βοήθεια του κ. 

Μωυσιάδη, δεν εγκρίνουμε αλλά να δεχθούμε όλες τις παρατηρήσεις που γίναν είτε από 

δημοτικές παρατάξεις, είτε από ιδιώτες, είτε από φορείς, είτε από την επιτροπή 

παρακολούθησης, να τις λάβουμε υπόψη και να επανέλθουμε.  

Εδώ όμως οι υπηρεσίες, για να μην χάσουμε την χρηματοδότηση γιατί και η 

διαχειριστική αρχή και η διευθυνση περιβάλλοντος και χωροταξίας της Περιφέρειας λέει 

¨συντομεύετε, επισπεύστε τις διαδικασίες¨, να θυμίσω ότι αυτή η μελέτη θα έπρεπε να είχε 

παραδοθεί το 2006 και διανύουμε το 2009. Λέει η Περιφέρεια, ¨περάστε την Β1 φάση και στην 

Β2 φάση όλες αυτές οι παρατηρήσεις που είπαμε θα μπούνε στην Β2 φάση¨. Η σημαντική 

υποχρέωση για παράδοση της Β2 φάσης είναι 4 μήνες και πάμε τσίμα – τσίμα μέχρι 31/12 για 

να μην την χάσουμε την χρηματοδότηση και μάλιστα λέει η υπηρεσία να τους πιέσουμε και 

από αύριο να πάρουμε την απόφαση και εγκρίνουμε την Β1 φάση για να ξεκινήσουν και τότε 

στην Β2 φάση, όλες αυτές οι παρατηρήσεις να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους μελετητές 

και όσες μπορούν να εντάξουν θα εντάξουν, για όποιες δεν μπορούν να αιτιολογήσουν και 

πάλι σε εμάς, εμείς το Δ.Σ. γνωμοδοτούμε ουσιαστικά.  

Εμείς ζητάμε να εγκριθεί η Β1 φάση μαζί με τις παρατηρήσεις για τις οποίες θα μας τις 

φέρουν στην Β2 φάση. Να αποφύγουμε τον κίνδυνο της απένταξης, γιατί είναι 350.000 και 

μετά από εμάς εξαρτάται εδώ να εγκρίνουμε την Β2 φάση ή να μην την εγκρίνουμε.  

κ. Δήμαρχος: Πιέζει η Περιφέρεια. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία για όλους μας είναι 

ότι δουλέψαμε. 

κ. Σαουλίδης: Μήπως δεν θα το έχουμε γιατί θα έχουμε φτάσει οριακά στο 4μηνο ή 

στο 3μηνο; 

κ. Πρόεδρος:  Την Παρασκευή το μεσημέρι παρέλαβε η Υπηρεσία έναν φάκελο από 

τους μελετητές αλλά δεν πρόλαβαν να το δουν.  

κ. Σαουλίδης: Καλό είναι να έχουμε μια ενημέρωση. 

κ. Πρόεδρος:  Κοιτάξτε, για να μην θεωρούν η Περιφέρεια και η Διαχειριστική αρχή 

ότι εμείς στεκόμαστε εμπόδιο, ο κ. Μωυσιάδης θα ήθελα να τοποθετηθεί και αυτός, να το 

περάσουμε και πάλι εδώ είμαστε. Αν δεν περάσουν οι παρατηρήσεις μας, δεν περνάμε την Β2 

φάση.  
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κ. Μωυσιάδης: Το μόνο σημείο που υπάρχει … είναι την προηγούμενη όπως την 

είχαμε πάρει ήταν πριν από αρκετό καιρό, από τότε μέχρι τώρα τι πίεση ασκήθηκε στον 

μελετητή για να συμμορφωθεί, αυτό είναι το μόνο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, που φτάσαμε 

εδώ που φτάσαμε που είμαστε στα όρια, και το ότι έχουμε ελάχιστο χρόνο μας αναγκάζει να 

πάρουμε αυτή την απόφαση που …, μπορούμε να πούμε εγκρίνουμε μετά των παρατηρήσεων 

και έχετε την υποχρέωση στην επόμενη φάση αφού λάβετε υπόψη και τις παρατηρήσεις να την 

φέρετε. Απλούστατα εκείνο το οποίο έθεσε ο κ. Σαουλίδης, φτάσαμε τόσο οριακά, ώστε όταν 

θα υποβάλλουμε, θα πρέπει για να αξιοποιήσουμε την χρηματοδότηση να συμπληρώσουμε 

αμέσως πριν ακόμη ελέγξουμε την μελέτη και πριν ακόμα έχουμε την δυνατότητα να έχουμε 

παρατηρήσεις … Εάν 30 Δεκεμβρίου υποβάλλουμε, πότε θα γίνουν παρατηρήσεις, πότε θα 

πάρουμε αποφάσεις, πότε θα … τον κόσμο να δει τι γίνεται, πότε θα έχουμε κάποιες απόψεις. 

Αυτό σημαίνει ήταν ότι ήταν λάθος μεγάλο, παράλειψη μεγάλη που αργοπορήσαμε τόσο πολύ.  

Εν πάση περιπτώσει έγινε ότι έγινε, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο από το να πάρουμε 

αυτή την απόφαση. 

κ. Παπαβασιλείου: Το πιο σημαντικό έργο της πόλης των Σερρών αλλά και των Δ.Δ. 

που αποτελεί τον μπούσουλα της πόλης έφτασε στο χειρότερο σημείο. Ξεκίνησε με τις 

καλύτερες προϋποθέσεις το Γ.Π.Σ., από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ αναδόχου 

εταιρείας και δήμου Σερρών πέρασαν ακριβώς 5 χρόνια και 7 μήνες. Αν έχουμε τον θεό μας. 

16/1/2004 έπρεπε αυτή η μελέτη του Γ.Π.Σ. μέχρι 31/1/2006, μέσα σε δύο χρόνια να είχε 

παραδοθεί, από την περίφημη αυτή εταιρεία η οποία συνήψε την σύμβαση με τον δήμο 

Σερρών. Θα περίμενε κανείς πράγματι μια άριστη μελέτη, όπου θα υπήρχαν οράματα, 

προτάσεις, καινοτόμες ιδέες, ανάδειξη της βιοτεχνίας, της βιομηχανίας, το χονδρεμπόριο, 

τεχνολογικά, αθλητικά κέντρα και πόσα άλλα μπορούμε να πούμε, χώρους πρασίνου, 

αξιοποίησης στρατοπέδων, προτάσεις που θα έπρεπε να είναι καταγεγραμμένες μέσα σ’ αυτή 

τη μελέτη. Δυστυχώς όπως όλοι μας νομίζω ομόφωνα, τον Φεβρουάριο του 2009 και μετά από 

μια επιμελέστατη δουλειά την οποία έκανε αυτή η επιτροπή ελέγχου καταλήξαμε στο 

συμπέρασμα ότι αυτό το περίφημο μελετητικό γραφείο δεν μας παρουσίασε τίποτα άλλο από 

μια απλή αποτύπωση, μια αντιγραφή του προηγούμενου ποσού, τίποτα περισσότερο, που είναι 

οι προτάσεις; Και πολύ σωστά και σοφά ομόφωνα … 

κ. Πρόεδρος:   Προκαλέσαμε τις συναντήσεις και με τους μελετητές και σε επίπεδο 

αρχηγών και σε επίπεδο συμβούλων με την υπηρεσία, έτσι; Τους ίδιους προβληματισμούς 

είχαμε κι εμείς συνάδελφε, είχαμε κάνει όλες εκείνες τις συναντήσεις … 

κ. Παπαβασιλείου: Και από το 2007 το έργο, εκείνο που με έκανε και ήθελα να το 

σχολιάσω σ’ αυτό το σημείο, το έργο ξεκίνησε με προϋπολογισμό 235.000 € και έφτασε το 

2007 στις 350.000 €, για να μας παρουσιάσει τι, μια απλή αποτύπωση.  

κ. Πρόεδρος:   Συμφωνούμε απόλυτα.  

κ. Παπαβασιλείου: Το 2007 εγκρίνουμε και την παράταση προθεσμίας της Β1 φάσης, 

χωρίς χρονοδιάγραμμα, και εδώ είναι η ευθύνη της Δ.Α., χωρίς χρονοδιάγραμμα, χωρίς να 

πιέσει η Δ.Α. την εταιρεία η οποία ανέλαβε την μελέτη … 

κ. Δήμαρχος: Λάθος κάνετε. 

κ. Παπαβασιλείου: … του 2007, ο κ. Σταυρόπουλος ανέλαβε από τις αρχές του 2008. 

Ας μην μπερδεύουμε τις ημερομηνίες και μην αποποιείστε των ευθυνών. Από 17/1/2008, τότε 

έγινε η επιτροπή παρακολούθησης επίβλεψης της μελέτης του Γ.Π.Σ. Στις 12/12/2008, η 

επιτροπή παρακολούθησης, η εξαίρετη αυτή η επιτροπή που όλοι την χειροκροτήσαμε για το 

έργο που έκανε, παραδίδει στον δήμο όλες τις παρατηρήσεις και στις 16/2/2009 το Δ.Σ. 

αποφασίσαμε ομόφωνα να μην αποδεχθούμε αυτό το κατάντημα της μελέτης, δεν εγκρίναμε 

το στάδιο Β1 της μελέτης, αποδεχθήκαμε όμως ομόφωνα τις παρατηρήσεις της επιτροπής και 

η απόφαση αυτή στάλθηκε στους  μελετητές  και εδώ μπαίνει η ευθύνη σας κύριοι και μην την  
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αποποιείστε, από τον Φεβρουάριο λοιπόν, από εκείνο το Δ.Σ. και μέχρι σήμερα πείτε μου τι 

κάνατε, ποιες είναι οι ενέργειες σας. Θα σας τις πω εγώ γιατί πιθανότατα θα μπερδέψετε τις 

ημερομηνίες. Στις 19/5, χάνεται όλος αυτός ο πολύτιμος χρόνος και έρχεστε στις 10/6/2009 

εκπρόσωποι του δήμου και των μελετητών πήγαν στην περιφέρεια του ΥΠΕΧΩΔΕ, πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα μπράβο, και ακολουθούν οι προτάσεις της Περιφέρειας αφού 

βρεθήκαν εκεί οι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι μελετητές και η Περιφέρεια, οι υπάλληλοι του 

ΥΠΕΧΩΔΕ, στέλνουν τις περίφημες αυτές, τα τρία αυτά έγγραφα με συγκεκριμένες 

ημερομηνίες, τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ ξέρετε τι μας λένε;  

κ. Πρόεδρος:   Με συγχωρείτε αλλά κάνετε μια ανάγνωση της εισήγησης. Αν θέλετε 

να καταλήξετε στο ότι καθυστέρησε η Δ.Α. … 

κ. Παπαβασιλείου:  Και παρά το γεγονός ότι σας στείλαν αυτά τα έγγραφα και πάλι 

είστε εκτός ημερομηνιών.  

κ. Πρόεδρος:   Ζήτησα σήμερα να είναι εδώ ο κ. Δασκαλόπουλος και δεν ήρθε. Η 

υπηρεσία εκτός από αυτά έχει και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Τώρα εσείς θέλετε να 

καταλήξετε ότι η Δ.Α. καθυστέρησε αλλά δεν είναι έτσι. Στην ουσία, στην απόφαση αυτή 

συμφωνείτε; 

κ. Παπαβασιλείου:  … αυτή τη μελέτη του Γ.Π.Σ. και περιμένουμε μετά από 5,5 

χρόνια σε 4 μήνες … 

κ. Πρόεδρος:   Ο κ. Μωυσιάδης σε 30 δευτερόλεπτα είπε πολλά, μιλάτε 20 λεπτά και 

δεν έχετε πει τίποτα.  

κ. Παπαβασιλείου: Δεν καταλάβατε τίποτα.  

κ. Πρόεδρος:   Θέλετε να πείτε ότι καθυστερήσαμε. Από μόνος σας λέτε ότι αυτή η 

μελέτη θα έπρεπε να είχε παραδοθεί σύμφωνα με τη συμβατική υποχρέωση το 2006 τον 

Ιανουάριο, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για Γ.Π.Σ. και εμείς … με ομόφωνη απόφαση δεν 

δημιούργησε καθυστέρηση; 

κ. Παπαβασιλείου: Η ομόφωνη απόφαση; Καθόλου. Εάν από τον Φεβρουάριο μετά 

από την λήψη απόφασης… 

κ. Πρόεδρος:   κ. Παπαβασιλείου ολοκληρώστε, μη λέμε για να λέμε, όταν φέρνουμε 

ένα θέμα να συζητούμε επί της ουσίας του θέματος. 

κ. Παπαβασιλείου:  Εγώ εύχομαι ολόψυχα και ψηφίζω βέβαια το συγκεκριμένο θέμα, 

εύχομαι να ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα.  

κ. Σαουλίδης: Φοβάμαι μήπως αυτός ο λίγος χρόνος που έμεινε δεν μας αρκεί. Δεν 

μας έχει αφήσει περιθώρια να έχουμε το πόρισμα και χάθηκε χρόνος με την ομόφωνη 

απόφαση.  

κ. Πρόεδρος:   Αν δεν μας ικανοποιήσει, ας καταλάβουμε επιτέλους ότι το ΓΠΣ δεν 

είναι απόφαση ούτε για περίπτερα, ούτε για παγοδρόμια.  

κ. Σταυρόπουλος (μέλος επιτροπής παρακολούθησης):  Εγώ θέλω από τον δήμο να 

πιεστούν οι μελετητές. Γιατί την ευθύνη την έχουν οι μελετητές. Να μην στέλνουν χαρτιά, να 

θέλουμε κάτι και να μας στέλνουν χαρτιά μετά από δυο μήνες. Ή θα έχουν ένα γραφείο εδώ να 

είμαστε εδώ να συνεργαστούμε, δεν γίνεται με αλληλογραφία. Αυτά τα πράγματα αυτά δεν 

είναι σωστά. Εμείς θέλουμε να τους πιέσετε. …αυτό που πρέπει να πιέσετε είναι να είναι εδώ, 

δεν μπορούν από την Αθήνα να δουλέψουν. 

κ. Δήμαρχος: Πόσες φορές εμφανίστηκα στην επιτροπή και σας είπα καλέστε τους.  

κ. Σταυρόπουλος: Εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Πρέπει να έρθουν αυτοί εδώ να 

δουλέψουν.  

κ. Δήμαρχος: Θα πιέσουμε και να καταλάβουμε όλοι μας ότι η δουλειά θα βγει από 

αυτούς. Η υπηρεσία είναι γι’ αυτό το πράγμα, για να πιέζει και να ξαναπιέζει.  

                                 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ  23ο: Παραλαβή και έγκριση φακέλου έργου με τίτλο: ¨Μελέτη 

αντιπλημμυρικών έργων στο χείμαρρο Αγίων Αναργύρων Δήμου 

Σερρών¨ και έγκριση εκπόνησης της εν λόγω μελέτης.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση καταβολής οφειλών εργασιών: 

α) οδοποιίας στο Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α. Σερρών,  

β) συντήρηση προστεγασμάτων Δημοτικού Μεγάρου,  

γ) περίφραξης αυλείου χώρου και συντηρήσεις στο 10ο Νηπιαγωγείο 

Σερρών και  

δ) συντήρησης – στεγάνωσης υπογείου 1ου Γενικού Λυκείου Σερρών. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση μελετών έργων, προϋπολογιστικών πινάκων εργασιών και 

παροχής  υπηρεσιών.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων έργων. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  27ο: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: ¨Διαπλάτυνση 

πεζοδρομίων και ανακατασκευή οδού Κωστοπούλου¨.  

 

κ. Δάγκος: Ζητάει παράταση για να παραδοθεί από τέλη Ιουλίου αλλά η συμφωνία που 

κάναμε είναι να παραδοθεί μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου.  

κ. Σαουλίδης: Στο προηγούμενο Δ.Σ. είχα θίξει το θέμα της κατασκευής του 

πεζοδρόμου της Εμ. Ανδρόνικου, εκεί υπάρχει κακοτεχνία. Δεν έχω ξαναδεί με τόσο ακριβά 

υλικά να γίνεται τέτοια κακοτεχνία. Είναι ένα έργο πολύ όμορφο και πανάκριβο αλλά 

κακοτεχνία.  

κ. Δάγκος: Άλλο κακοτεχνία και άλλο λάθος κατασκευής.  

κ. Δήμαρχος:  Δεν τα παραλάβαμε ακόμη.  

κ. Δάγκος: Τεχνικές κατασκευής δεν θα πω εγώ, ούτε ο κ. Σαουλίδης, τι λένε αυτοί 

που είναι, οι μηχανικοί και αυτοί που είναι υπεύθυνοι. Εγώ θα πω την τεχνική κατασκευή; 

κ. Παπαβασιλείου: Δυο επισημάνσεις, όμορφη κατασκευή με πάρα πολλές ατέλειες. 

Τι εννοώ ατέλειες, εκεί όπου υπάρχουν τα σιδερένια καπάκια, εκεί θα μπορούσαν σε 

συνεργασία πάντα με τον κατασκευαστή, τα καπάκια της ΔΕΗ και εκεί που είναι … το 

πεζοδρόμιο άσπρα τσιμέντα. Αυτά δεν μπορεί κάποιος να συμβουλέψει τον κατασκευαστή, αν 

το πω εγώ δεν θα δώσει σημασία αλλά αν το πείτε εσείς  …  

            

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  28ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π.¨.  

 

- Εγκρίνεται. 
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     Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις:  

 

 

665/09 Πρόσληψη εποχικού προσωπικού επί δίμηνο.   

 

666/09 Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης ¨Επέκταση 

Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Σερρών¨ από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα ¨Κοινωνία της Πληροφορίας¨. 

 

667/09 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ 

 

668/09 Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ¨Δημοτική 

Επιχείρηση Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης¨ (ΔΕΠΚΑ)  σε κοινωφελή 

επιχείρηση του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006, με την επωνυμία ¨Κοινωφελής 

Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Σερρών¨(ΚΕΚΑΣ). 

 

669/09 Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την 

επωνυμία: ¨Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Αθλητισμού Σερρών 

(ΚΕΠΑΣ)¨. (Ευαγγελίδου, Βέρρου, Ζαπάρας, Μπιτζίδου) 

 

670/09 Λύση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: ¨Κοινωφελής 

Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Σερρών (ΚΕΚΑΣ). 

 

671/09 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην 4η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Αιρετών 

Γυναικών.  

 

672/09 Έγκριση διετούς προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Παιδικών Σταθμών.  

 

673/09 Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. της ΔΕΠΣ περί έγκρισης κανονισμού προσωπικού 

της ΚΕΠΣ, έγκριση κανονισμού διαχείρισης της ΚΕΠΣ και έγκριση εσωτερικού 

κανονισμού της ΚΕΠΣ. 

 

674/09 Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού σε εκτέλεση της αρίθμ. 20/2009 απ. 

του Ειρηνοδικείου (υπόθεση ¨Λογιστική Α.Ε.¨). 

 

675/09 Συγκρότηση επιτροπής για την υπόδειξη κοινοχρήστου χώρου όπου θα 

τοποθετηθεί προτομή του Ευριπίδη Μπακιρτζή.  

 

676/09 Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης του Συλλόγου ¨ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ¨.  

 

677/09 Έγκριση της αρ. 30/2009 απ. Δ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ ¨έγκριση Ισολογισμού έτους 

2008¨.  

 

678/09 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί αποφάσεων της ΚΔΕ ¨ΚΕΠΣ¨.  
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679/09 Ομοίως Δ.Ε. ¨ΔΗΠΕΘΕ¨. 

 

680/09 Καθορισμός σε ποσοστό 0,5% τέλους παρεπιδημούντων.  

 

681/09 Δεν εγκρίνεται η επιβολή τέλους 0,5 % επί των ακαθαρίστων εσόδων 

εστιατορίων κ.λπ. σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχή εκτός 

συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.  

 

682/09 Διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου οφειλής της Κεχαγιά 

Ελ. και Σία Ε.Ε. από ενοίκια και πρόστιμα, λόγω υπαγωγής της σε ρύθμιση της 

οφειλής.   

 

683/09 Ομοίως της Τσιφτσής Αθ. – Δίγκας Γ. Ο.Ε.  

 

684/09 Παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου στην κ. Airapetova 

Veneta. 

 

685/09 Ομοίως στον κ. Μπακιρτζή Χρήστο.  

 

686/09 Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Ασφάλιση τροχαίου υλικού του 

Δήμου Σερρών¨ για το έτος 2009 – 2010. 

 

687/09 Έγκριση επιστροφής ποσού στον κ. Σουπεργιατζή Αναστάσιο υπάλληλο του 

Δήμου.  

 

688/09 Έγκριση προμήθειας νομικών βιβλίων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 

Δήμου.  

 

689/09 Έγκριση καταβολής τελών και δικαιωμάτων στη συμβολαιογράφο κ. 

Γκουντουλούδη Βασ.  

 

690/09 Έγκριση ανάθεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και 

μηχανημάτων του Δήμου.  

 

691/09 Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτων και 

μηχανημάτων του Δήμου.  

 

692/09 Έγκριση παραχώρησης χώρου για την εγκατάσταση παγοδρομίου.  

 

693/09 Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με βάση πράξη 

Εφαρμογής στην κ. Χαλάτση Θωμαή.  

 

694/09 Ομοίως στους κ.κ.: Χαλάτζη Κων/νο, Ζωή και Θωμαή.  

 

695/09 Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης δημοτικής έκτασης στον κ. Δημάκη Ιωάννη, 

βάση των διατάξεων του Ν. 1080/80. 
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696/09 Έγκριση τροποποίησης όρων δόμησης στο χώρο του Γηροκομείου στο Ο.Π. 

714 στην περιοχή πράξης εφαρμογής Αγ. Αναργύρων Σερρών. 

 

697/09 Δεν εγκρίνεται η τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Π. 

350 και 365 στην περιοχή ¨Εργατικών Κατοικιών¨ Σερρών (Π.Ε. 13). 

 

698/09 Έγκριση Β1 Σχεδίου της μελέτης με τίτλο: ¨Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

Δήμου Σερρών¨.  

 

699/09 Παραλαβή και έγκριση φακέλου με τίτλο: ¨Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων 

στο χείμαρρο Αγ. Αναργύρων Δήμου Σερρών¨.  

 

700/09 Έγκριση καταβολής οφειλής των εργασιών οδοποιίας στο ΚΑΑΜΕΑ Σερρών.  

 

701/09 Ομοίως συντήρηση προστεγασμάτων Δημοτικού Μεγάρου.  

 

702/09 Ομοίως περίφραξης αυλείου χώρου και συντήρησης στο 10ο Νηπιαγωγείο 

Σερρών.  

 

703/09 Ομοίως συντήρησης – στεγάνωσης υπογείου 1ου Γενικού Λυκείου Σερρών.  

 

704/09 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση 

των οδών Βενιζέλου, Μιαούλη και Κομνηνών¨.  

 

705/09 Ομοίως ¨Καθαρισμός – διαπλάτυνση κοίτης χειμάρρου Αγ. Αναργύρων από 

¨Γέφυρα Τσέλιου¨ έως ¨Γέφυρα Σιγής¨.  

 

706/09 Ομοίως: ¨Δενδροφυτεύσεις πεζοδρομίων στη Β.Α. περιοχή της πόλης Σερρών¨.  

 

707/09 Ομοίως της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Εργασίες βελτίωσης χλοοτάπητα 

στις κοινόχρηστες εκτάσεις του Δήμου Σερρών¨.  

 

708/09 Ομοίως ¨Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας από ΕΚ.Υ.Π.Π. στο Δήμο 

Σερρών¨ για το έτος 2009 – 2010.  

 

709/09 Ομοίως ¨Ανόρθωση υποβαθμισμένων επιφανειών φυτοκάλυψης Δήμου 

Σερρών¨, για το έτος 2009. 

 

710/09 Ομοίως Προϋπολογιστικού Πίνακα Εργασιών ¨Παρεμβάσεις για εξωραϊσμούς 

Δημοτικών χώρων¨.  

 

711/09 Έγκριση προμήθειας και τοποθέτησης φωτεινού σηματοδότης πεζών για την 

οδό Βενιζέλου.  

 

712/09 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ¨Κατασκευή 

τσιμεντοδρόμου και πεζοδρομίου στο ΚΑΑΜΕΑ¨.  
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713/09 Ομοίως ¨Κατασκευή οδών έτους 2008¨.  

 

714/09 Ομοίως: ¨Διάφορες επισκευές και συντηρήσεις στο 5ο Γυμνάσιο και στο 13ο 

Δημοτικό Σχολείο¨.  

 

715/09 Ομοίως ¨Βελτίωση Αστικού Οδικού Δικτύου¨.  

 

716/09 Ομοίως ¨Αισθητική παρέμβαση στο πάρκο παλαιών Σφαγείων¨.  

 

717/09 Ομοίως 3ου Α.Π. του έργου: ¨Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Σερρών¨.  

 

718/09 Ομοίως ¨Βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του καταφυγίου 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς¨.  

 

719/09 Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: ¨Διαπλάτυνση 

πεζοδρομίων και ανακατασκευή οδού Κωστοπούλου¨.  

 

720/09 Έγκριση τοποθέτησης φ.σ. στην οδό Κιθαιρώνος.  

 

721/09 Έγκριση μετατόπισης δικτύου της Χ.Τ./Μ.Τ. στην πάροδο Παπακωνσταντίνου.  

 

 

 

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

 

Ζαπάρας Στέργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κάλλιος Κωνσταντίνος  

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 

 


